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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 Pada Bab III tentang metode penelitian ini, berturut-turut akan dibahas 

mengenai setting penelitian, karakteristik subjek penelitian, variabel dalam PTK, 

prosedur penelitian, data dan cara pengumpulannya, indikator keberhasilan, teknik 

analisis data dan validitas data. 

3.1. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai dua hal pokok, yakni setting 

penelitian dan karakteristik subjek penelitian. 

 

3.1.1. Setting Penelitian 

 Setting penelitian ini akan membantu bagaimana cara kita melaksanakan 

penelitian tersebut, dalam setting penelitian ini akan dibahas tentang waktu 

penelitian, dan tempat penelitian. 

 

3.1.1.1. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan 

April 2013. Bulan Januari-Febuari peneliti mulai mengadakan persiapan, yaitu 

menyusun prosposal penelitian dan instrumennya. Pada bulan April awal peneliti 

mulai melaksanakan penelitian tindakan kelas siklus I. Pada bulan April 

pertengahan peneliti melakukan tindakan kelas siklus II. Setelah itu bulan Mei 

awal peneliti mulai membuat laporan hasil penelitian. 

 

Tabel 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 

No. Pelaksanaan 
Penelitian 

Januari Februari Maret April Mei 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Proposal PTK                     
2 SIKLUS I 

Perencanaan                     
Tindakan                     
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Observasi                     
Refleksi                     

3 Siklus II 
Perencanaan                     

Tindakan                     
Observasi                     
Refleksi                     

4 Pelaporan                     
 

 Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan  April semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013, peneliti mengambil mata pelajaran IPS pokok bahasan 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi dan masalah 

sosial sesuai dengan SK dan KD yang bertepatan dengan alokasi waktu semester 2 

yang disesuaikan dengan program semester (promes) yang terdapat di SD N 

Dukuh 02 Salatiga.  

3.1.1.2. Tempat penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 4 SD N Dukuh 02 Salatiga. 

Penelitian yang dilakukan, pada mata pelajaran IPS semester 2 dengan pokok 

bahasan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, transporttasi dan masalah 

sosial. 

 Sedangkan alasan mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan, 

sekolah tersebut mudah dijangkau peneliti, peneliti pernah PPL di SD tersebut, 

relasi yang cukup baik dengan pihak sekolah, sehingga memudahkan dalam 

mencari data, peluang waktu yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai 

dengan target peneliti. 

 

3.1.2. Karakteristik Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 

Salatiga. Jumlah siswa sebanyak 23 anak, yang terdiri dari siswa laki-laki 

sebanyak 12 dan siswa perempuan sebanyak 11 anak. 

 Latar belakang subjek penelitian juga dapat dilihat dari lingkungan dan orang 

tua. Sebagian besar siswa yang bersekolah di SD N tersebut adalah anak 
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karyawan pabrik, swasta dan hanya sedikit siswa yang orang tuanya pegawai 

negeri sipil. Sehingga pola asuh orang tua terhadap siswa kurang, dikarenakan 

kondisi orang tua yang sibuk bekerja. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas 

4 SD N Dukuh 02 Salatiga, sebagian besar siswa jarang mengerjakan pekerjaan 

rumah. Hal ini dikarenakan perhatian orang tua terhadap perkembangan belajar 

anak di sekolah sangat minim. Sehingga tidak dapat dipungkiri anak tidak belajar 

di rumah selain belajar di sekolah. Hal ini berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

 Karakteristik siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 Salatiga pun berbeda-beda. Dari 

segi kognitif, menurut penuturan guru kelas 4 tercatat siswa yang taraf kognitifnya 

tergolong baik dan kurang seimbang. Jadi peningkatan proses pembelajaran yang 

berkualitas masih perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

3.2. Variabel penelitian  

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau independen 

dan variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang 

lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan metode picture 

and picture (X). 

b. Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS 

pada materi perkembangan teknologi dan masalah sosial siswa kelas 4 SD N 

Dukuh 02 (Y). 

3.3. Prosedur Penelitian  

Rencana tindakan dalam penelitian ini akan dilaksanakan  dalam  2 (dua) 

siklus. Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan model spiral dengan siklus 

yang berisi tahapan-tahapan  perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi (model 

Kemmis & Mc Taggart) dalam Kasihani Kasbolah (2001:63). Tahapan-tahapan 

dalam siklus tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini: 
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3.3.1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

 Peneliti mengidentifikasi data baik dari dokumentasi maupun dari observasi 

serta wawancara dengan guru kelas 4 maupun kepala sekolah. Menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPS dengan menggunakan  

metode picture and picture pada materi Perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, transportasi dan Masalah Sosial. 

 

b. Tindakan/ Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian pada siklus I dan II dilaksanakan 3 kali 

pertemuan. Dalam setiap kali pertemuan siklus pertama dan siklus kedua akan 

dilaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:  

(1) Melakukan apersepsi, yaitu mengajak siswa bernyanyi mengenai  materi 

yang akan dibahas dan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang akan 

disampaikan. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran  

(3) Menjelaskan materi pelajaran melalui pengamatan terhadap gambar 

(4) Guru menunjukan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi 

(5) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelomppok  

observas

perencanaa
n 

perencanaa

pelaksanaa

observasi 

reflek

pelaksana

refleksi 

Gambar 3.1 Rangkaian Langkah-langkah Penelitian Tindakan 
Kelas Siklus I dan Siklus II 
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(6) Guru membimbing siswa pada saat siswa mengerjakan tugas kelompok 

(7) Guru memanggil atau menunjuk siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.  

(8) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

(9) Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep 

atau materi sesuai dengan komptensi yang ingin dicapai.  

(10) Kesimpulan atau rangkuman 

(11) Melakukan evaluasi  

 

c. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan oleh observer (guru kelas 5) dengan mengamati 

kegiatan pembelajaran dengan lembar observasi. Observasi pada penelitian ini 

dilakukan terhadap kegiatan belajar mengajar dengan penggunaan metode picture 

and picture.  

d. Refleksi  

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada siklus 

I dilaksanakan segera setelah tahap implementasi / tindakan dan observer selesai. 

Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data hasil evaluasi siswa 

maupun hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru. Hasil refleksi siklus I 

digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan merencanakan tindakan pada siklus 

berikutnya. 

3.3.2. Siklus II 

a. Perencanaan 

(1) Menyusun rencana pembelajaran dengan pokok bahasan masalah sosial 

dengan menerapkan metode picture and picture. 

(2) Menyiapkan metode pembelajaran  picture and picture dengan materi masalah 

soaial  

(3) Menyiapkan lembar observasi guru dan siswa untuk mengamati kegiatan 

situasi dan kondisi selama proses belajar mengajar berlangsung 

(4) Menyiapkan evaluasi dengan pokok bahasan masalah sosial  
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b. Tindakan/Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian pada siklus II dilaksanakan 3 kali pertemuan. 

Dalam setiap kali pertemuan siklus pertama dan siklus kedua akan dilaksanakan 

langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:  

(1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

(2) Melakukan apersepsi, yaitu mengajak siswa bernyanyi mengenai materi yang 

akan dibahas dan mengajukan  pertanyaan mengenai materi yang akan 

disampaikan.  

(3) Menyampaikan tujuan pembelajaran  

(4) Menjelaskan materi pelajaran melalui pengamatan terhadap gambar 

(5) Guru menunjukan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi 

(6) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok  

(7) Guru membimbing siswa pada saat siswa mengerjakan tugas kelompok  

(8) Guru memanggil atau menunjuk siswa secara bergantian memasang atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.  

(9) Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

(10) Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep 

atau materi sesuai dengan komptensi yang ingin dicapai.  

(10) Kesimpulan atau rangkuman 

(11) Melakukan evaluasi  

 

c. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan oleh observer (guru kelas 5) dengan mengamati 

kegiatan pembelajaran kegiatan guru dan kegiatan siswa  sebelum, selama dan 

sesudah proses tindakan pada siklus 2 dengan lembar observasi. 

 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi pada siklus 

I dilaksanakan segera setelah tahap implementasi/tindakan dan observer selesai. 

Semua data yang diperoleh akan dipaparkan baik data hasil evaluasi siswa 
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maupun hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru. Hasil refleksi siklus II 

diharapkan dapat memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan, ketuntasan 

hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 dapat meningkat.  

3.4. Jenis Data dan cara Pengumpulan 

Data dan cara pengumpulan data sangat penting dilakukan dalam penelitian, 

karena dengan adanya data kita bisa mengetahui apa saja yang kita rencanakan 

dalam penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai dua hal pokok, yakni 

Jenis data,  dan pengumpulan data. Untuk lebih rinci akan dipaparkan dibawah 

ini: 

3.4.1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1) Data kualitatif yaitu hasil penilaian kinerja guru dalam  pembelajaran 

menggunakan metode picture and picture yang dilkakukan guru.  

2) Data kuantitatif hasil belajar siswa kelas 4 melalui tes tertulis pada setiap akhir 

pertemuan pra siklus, siklus I dan siklus II. 

 

3.4.2. Cara Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 

dalam mata pelajaran IPS setelah memperoleh tindakan, adalah: 

3.4.2.1. Observasi 

Poerwanto (Heri Jauhari, 2010:48) mengatakan observasi adalah metode 

atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

mengenai tingkah laku dengan melihat atau mangamati individu atau kelompok 

secara langsung. Untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa 

dilakukan teknik observasi. Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan 

penilaian melalui pengisian lembar aktivitas siswa dan kegiatan mengajar guru 

pada setiap pertemuan. Observasi  dilakukan di kelas 4 SD N Dukuh  02 Salatiga 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini pedoman observasi dapat dilihat dilampiran 11. 
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3.4.2.2. Dokumentasi 

Berdasarkan Sukmadinata. (2005), studi dokumenter merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik metode ini peneliti 

gunakan untuk memperoleh data awal tentang nama siswa, no induk, nilai hasil 

ulangan siswa kelas 4 di SD N Dukuh 02 Salatiga khususnya pada mata pelajaran 

IPS semester 2 tahun 2012/2013.  

3.4.2.3. Tes  

Menurut Sudjana (2009: 35) tes adalah sebagai alat penilaian adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari 

siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam 

bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan 

mengukur hasil belajar siswa.  

Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar 

mengajar yang dilakukan akhir kegiatan tiap-tiap siklus (post tes) oleh peneliti, 

dengan memberikan sejumlah soal tes kepada subjek penelitian. Dalam 

pengumpulan data alat yang digunakan berupa soal tes sesuai dengan materi. 

3.4.2.4. Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada 

orang-orang yang dapat memberikan informasi / penjelasan hal-hal yang dianggap 

perlu pada penelitian ini yang diwawancara adalah kepala sekolah, guru dan 

beberapa siswa kelas 4 tentang proses belajar mengajar mata pelajaran IPS selama 

ini. 

3.4.3. Alat Pengumpulan Data  

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 4 dalam mata pelajaran IPS di SD N 

Dukuh 02 dengan menggunakan metode picture and picture adalah: 
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a. Lembar Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari segi keterlibatan observer (orang 

yang melakukan observasi), observasi dilakukan dengan observasi partisipan yaitu 

suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil 

bagian dalam domain objek yang diamati. Dengan menggunakan metode ini, data 

yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui penggunaan pembelajaran picture 

and picture serta perkembangan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan picture and picture. Adapun kisi-kisi observasi 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pengembangan Instrument Penilaian Pembelajaran melalui Metode 

Picture And Picture  

Aspek Indikator No Item 
Kegiatan 

awal 
1. Memberikan salam dilanjutkan berdoa 
2. Mengkondisikan kelas 
3. Mengabsen kehadiran siswa 
4. Menyiapkan alat peraga,alat bantu serta buku 

pelajaran yang akan digunakan 
5. Melakukan apersepsi 

1 
2 
3 
4 
 

5 
Kegiatan 

inti   
1. Menjelaskan materi teknologi produksi  
2. Menunjukan dan menjelaskan gambar-gambar 

Pembagian kelompok  
3. Memberi arahan kepada siswa apa yang akan 

dikerjakan 
4. Membagikan LKS  
5. Mengamati jenis-jenis teknologi  
6. Mengurutkan gambar teknologi produksi sesuai 

dengan alat peraga  
7. Menunjuk siswa secara bergantian untuk 

memasangkan /mengurutkan gambar 
8. Meminta siswa yang belum mengerti untuk bertanya 
9. Membuat rangkuman 

Memberikan  kesimpulan dari materi yang dipelajari 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

7 
 

8 
9 

Kegiatan 
akhir 

1. Melakukan refleksi  
2. Memberikan evaluasi 
3. Melakukan pemantapan 
4. Melakukan tindak lanjut 

1 
2 
3 
4 
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b. Soal Tes  

Soal tes yang diberikan adalah soal test tertulis yang berbentuk pilihan ganda 

digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran. Test 

ini diberikan setelah pembelajaran. Adapun kisi-kisi soal dapat dilihat pada tabel 

3.3 di bawah ini: 

Tabel 3.3 
Kisi- kisi Soal Evaluasi IPS 

 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator No 

Item 
Jumlah 

Item 

Mengenal 
sumber daya 
alam, kegiatan 
ekonomi, dan 
kemajuan 
teknologi 
dilingkungan 
kabupaten/kota 
dan provinsi 

 

Siklus I 

Mengenal 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunaknnya 

1. Membandingkan 
persamaan dan 
perbedaan 
jenis-jenis 
teknologi produksi 
yang  
digunakan 
masyarakat  
pada masa lalu dan  
masa kini  

1, 2, 
3,4, 5,  

5 

2. Membandingkan 
persamaan dan 
perbedaan jenis-
jenis teknologi 
komunikasi yang 
digunakan 
masyarakat 
setempat pada 
masa lalu dan masa 
kini  

6,7,8,9,
10 

5 

3. Membandingkan 
persamaan dan 
perbedaan jenis-
jenis teknologi 
transportasi pada 
masa lalu dan masa 
kini  

11, 12, 
13,14, 

15 

 

5 
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Siklus II  

Mengenal 
permasalahan 
sosial daerahnya  

4. Mendefinisikan 
pengertian 
masalah sosial 
yang terjadi di 
daerah 

1,2,3,4,
5 

5 

5. Mengenali ciri-ciri  
masalah sosial  

6, 7, 8, 
9, 10 

5 

6. Menentukan jenis 
masalah sosial di 
lingkungan 
setempat  

11,12,1
3,14,15 

5 

Jumlah 30 

 

3.5. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah dengan 

menggunakan metode picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas 4 SD N Dukuh 02. Dalam penelitian ini penulis mempunyai indikator 

sebagai berikut: 

Indikator hasil belajar: melalui penelitian ini penulis menargetkan rata-rata 

nilai hasil belajar siswa lebih tinggi dari KKM 70 dengan kriteria keberhasilannya 

yaitu 85 %. 

 

3.6. Teknik Analisis data 

 Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dekriptif 

Kualitatif dan deskriptif kuantitatif, data kualitatif  dan kuantitatif diperoleh dari 

hasil post tes Siklus I  dan hasil post tes siklus II. 

 Adapun penyajian data kualitatif yang berupa hasil belajar kognitif dianalisis 

dengan menentukan nilai rata-rata tiap siklus. Penyajian data kualitatif dipaparkan 

dalam bentuk persentase. Adapun rumus persentase menurut Depdikbud (2007) 

adalah sebagai berikut: 

P = Σn x 100%  

     N 
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Keterangan: 

P = Persentase 

Σn = Jumlah frekuensi yang muncul 

N = Jumlah total siswa 

Untuk penyajian data kualitatif dengan menggunakan rumus: (total skor 

maksimasl – total skor minimal) : (jumlah kategori).  

kriteria ketuntasan minimal di SD N Dukuh 02  untuk dalam pelajaran IPS 

di kelas 4  adalah 70. Atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4 
Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Kriteria Kemampuan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

  

3.7. Validitas Data 

 Dalam validitas data dapat dilihat perolehan data yang sudah dianalisis, 

disini akan dijabarkan tentang uji validitas tes, reliabilitas, dan analisis taraf 

kesukaran item instrument.  

3.7.1. Uji Validitas Tes  

Menurut Priyatno (2010:90) validitas adalah ketepatan atau kecermatan 

suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas yang 

digunakan adalah uji validitas item. Validitas item ditunjukan dengan adanya 

korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dari hasil 

perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk 

mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item 

layak digunakan atau tidak. 

Menurut sugiyono (2010:455) taraf signifikan 5% dilihat dari jumlah 

siswa. Semakin banyak jumlah siswa, semakin rendah taraf signifikan dan 

sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa semakin tinggi taraf signifikannya. 
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Jumlah siswa pada saat uji validitas sebanyak 32, jadi taraf signifikansinya adalah 

> 0,349 dinyatakan item soal tersebut valid dan sebaliknya jika taraf signifikan < 

0,349 maka item soal tersebut tidak valid. 

Uji coba item instrumen diterapkan pada 32 siswa kelas 4 SD N Dukuh 03  

pada tanggal 14 Maret 2013. Dari 60 item soal yang diujikan validitasnya pada 

siklus I jumlah item yang diuji 35 item, 16  item soal valid dan 19 item soal tidak 

valid, sedangkan pada siklus II 25 item, 17 item valid dan 8 item tidak valid.  

Adapun untuk soal yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.5 di 

bawah ini:  

Tabel 3.5 
Validitas Instrumen Penelitian Siklus I dan Siklus II 

 
Validitas Instrumen Penelitian 

Siklus I 
Validitas Instrumen Penelitian 

Siklus II 
Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 9, 12, 
14, 16, 21, 22, 
23, 24, 27, 31, 
34, 35. 

5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 
32, 33. 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 13, 14, 
18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25 

4, 6, 11, 12, 
15, 16, 17, 21. 

Jumlah Jumlah 
16 19 17 8 

3.7.2. Uji Reliabilitas Tes  

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama Sudjana (2010:16). Dapat 

diartikan sejauh mana instrumen dapat diandalkan. Kriteria yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas instrument digunakan pedoman George dan Malley 

(1995) yang didasarkan pada nilai koefisien Alpha Cronbach (a) sebagai berikut: 

α > 0,9 = Sangat bagus 

α > 0,8 = Bagus 

α > 0,7 = Dapat diterima 

α > 0,6 = Diragukan 

α < 0,5 = Tidak dapat diterima 
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Berdasarkan teknik alpha diatas, nilai reliabilitas yang dapat diterima 

harus > 0,9 yaitu siklus I sebesar 0,708, siklus II 0,728. Karena instrumen valid 

dan reliabel maka layak digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan untuk 

penelitian. Hasil perhitungan reliabilitas dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Reliability Statistics 
Siklus I 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.708 36 
 
 

Reliability Statistics Siklus 
II 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.728 26 
 

3.7.3. Analisis Taraf Kesukaran Item Istrumen 

Analisis tingkat kesukaran soal merupakan pengkajian terhadap soal-soal 

tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk 

mudah, sedang, dan sukar Sudjana (2011:135). Asumsi yang digunakan untuk 

memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan 

reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. 

Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, 

sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuaan siswa dalam menjawab soal, bukan dilihat dari 

sudut guru sebagai pembuat soal. Untuk melakukan analisis tingkat kesukaran 

soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, 

dan sukar. Dalam penelitian ini analisis tingkat kesukaran soal yang digunakan 

adalah menentukan kriteria soal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

I =
B
N 

Keterangan: 
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I     = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal. 

B    = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. 

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan. 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar; 

0,30 – 0,70 = soal kategori sedang; 

0,70 – 1,00 = soal kategori mudah. 

 Berdasarkan perhitungan rumus dan kriteria yang digunakan pada analisis 

taraf kesukaran instrumen Sudjana (2011:135), maka hasil analisis untuk taraf 

kesukaran instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini: 

 

Tabel 3.6 
Analisis Taraf Kesukaran Instrumen Siklus I dan Siklus II 

 
Siklus I Siklus II 

Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

1, 3, 4, 9, 
14, 16, 22, 
24, 27. 

2,12,21,23, 
34, 35.  

31. 5. 1, 3, 7, 8, 
9, 13, 14, 
18, 19, 20, 
22, 24, 25. 

2, 10, 23. 

Jumlah Jumlah 

9 6 1 1 13 3 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf kesukaran 

soal siklus I dan siklus II dalah kriteria sukar, sedang dan mudah, dengan 

perbandingan untuk soal, Sukar 4, sedang 19 soal, dan soal mudah  10. Apabila 

dianalisis berdasarkan persentase taraf kesukaran soal  dapat disajikan dalam 

bentuk diagram bulat 3.1 di bawah ini: 
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